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Α1.  Το κείμενο αναδεικνύει την αξία και την αναγκαιότητα προστασίας και προώθησης της 

πολιτισμικής κληρονομιάς της Ελλάδας. Αρχικά, τονίζεται ότι οι αρχαίοι θεατρικοί χώροι 

συνυφαίνονται με τα δημοκρατικά ιδεώδη και τη συμμετοχή στα κοινά, ενώ παράλληλα εξαίρεται η 

ψυχαγωγική διάσταση των χώρων αυτών και η συμβολή τους στην προώθηση του πολιτισμού. Κυρίως 

στην Ελλάδα το αρχαίο θέατρο συνιστά έναυσμα εξοικείωσης της κοινωνίας με το παρελθόν και τα 

επιτεύγματά του, στόχος που επιδιώκεται από τη σύγχρονη αρχαιολογία. Οι φθορές, βέβαια, των 

μνημείων αναχαιτίζουν τον προαναφερθέντα στόχο, ωστόσο, απαιτείται η υλοποίησή του, με απώτερο 

σκοπό την βιωματική σχέση του ανθρώπου με τον πολιτισμό του. Τέλος, υπογραμμίζεται ότι η 

καταγραφή των μνημείων, η δραστηριοποίηση ειδικών, διανοούμενων και των αρμόδιων φορέων, 

αλλά και η διεξαγωγή εκδηλώσεων δύνανται να συνεισφέρουν στην προάσπιση της πολιτιστικής 

κληρονομιάς και στην εξοικείωση του ευρέος κοινού με αυτήν.          

 

Β1. α) Σωστό 

      β) Λάθος 

       γ) Λάθος 

       δ) Λάθος 

       ε) Σωστό 

 

Β2. α) Τρόποι Ανάπτυξης της έβδομης παραγράφου: 

  α) Αίτιο-αποτέλεσμα  και  β) Διαίρεση 

 

  α) Αίτιο : Καταγραφή μνημείων με όλα τα δεδομένα τους. 

      Αποτέλεσμα : Συστηματικότερη διαχείριση αυτού του πλούτου. 

 



  β) Διαιρετέα έννοια : Μνημεία. 

      Διαιρετική Βάση : Επίπεδο γνώσεων και έρευνας όσον αφορά τα μνημεία. 

Μέλη / Είδη Διαίρεσης : Πολύ ή λιγότερο γνωστά, εντοπισμένα αλλά μη ερευνημένα,    

μνημεία των οποίων την ύπαρξη γνωρίσουμε μόνο από αρχαίες μαρτυρίες. 

 

β) Πρώτα απ’ όλα : Αρχικά 

     Παράλληλα: Ταυτόχρονα 

     Εξάλλου: Άλλωστε 

   

Β3. α) Συνώνυμα 

           εκτυλίσσεται : αναπτύσσεται, ξετυλίγεται, διαδραματίζεται 

          κατάλοιπα : υπολείμματα, απομεινάρια 

          επιδίωξη : σκοπός, επιζήτηση, αναζήτηση 

          προσέγγισης : πλησίασης, πλησιασμού 

           ολοκληρωμένη: τελειωμένη, αποπερατωμένη, πλήρη, άρτια 

 

       β) Αντώνυμα 

          αναπτυσσόταν : οπισθοδρομούσε, παρήκμαζε 

          δράση : αδράνεια 

          ερευνημένων : ανεξερεύνητων 

          γνωρίζουμε : αγνοούμε 

          ανάδειξης : απόκρυψης, αποσιώπησης, υποβάθμισης, υπονόμευσης 

             

Β4. α) Διπλή παύλα 

Ανάμεσα στις δύο παύλες εμπεριέχεται φράση, η οποία επεξηγεί και συμπληρώνει τα   

γραφόμενα και αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την κατανόηση του λόγου. 

       β) Στο κείμενο κυριαρχεί το γ’ ρηματικό πρόσωπο. Προσδίδει στο κείμενο αντικειμενικότητα 

         και ύφος σοβαρό και επίσημο. Η επιλογή αυτή συνάδει με την πρόθεση του συγγραφέα 



να απευθυνθεί στη λογική του αναγνώστη, παρέχοντάς του ερεθίσματα για γόνιμο   

προβληματισμό σχετικά με την αναγκαιότητα προώθησης της βιωματικής σχέσης του ευρέος 

κοινού με τα μνημεία. 

 

Γ1.  Επικοινωνιακό πλαίσιο : Ομιλία 

      Προσφώνηση, αποστροφές στο κοινό, αποφώνηση. 

      Περίσταση : Ημερίδα  του Δήμου με θέμα  

       « Προστασία και αξιοποίηση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς » 

 Α΄ ζητούμενο: Λόγοι για τους οποίους πρέπει το ευρύ κοινό να πλησιάσει και να γνωρίσει τους  

χώρους και τα μνημεία της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. 

  Οι χώροι και τα μνημεία της πολιτισμικής μας κληρονομιάς εκφράζουν τις αισθητικές  

αντιλήψεις των προγενέστερων και προσφέρουν αισθητική απόλαυση. 

         Συνιστούν στοιχείο της παράδοσης και διαμορφώνουν την πολιτισμική-εθνική ταυτότητα 

  Συνιστούν ιστορική πηγή και μέσα άντλησης πληροφοριών όχι μόνο για τον τρόπο ζωής στο  

παρελθόν, άλλα και για την προσέγγιση της σύγχρονης ζωής ( γνωριμία με ήθη, συνήθειες, 

γλώσσα, ιστορία του λαού ) 

  Προωθούν το ιδανικό της ελευθερίας, απαραίτητης προϋπόθεσης για δημιουργία, που ανέκαθεν 

ενέπνεε τον άνθρωπο.    

  Αποτελούν το έναυσμα για ενασχόληση ψυχαγωγικού χαρακτήρα και συνεπώς τρόπο 

απομάκρυνσης από το υλιστικό πνεύμα της σύγχρονης εποχής και δραστηριοποίησης του 

ανθρώπου. 

        Συμπληρώνουν το φυσικό κάλλος και αναδεικνύονται από αυτό. 

        

Β΄ ζητούμενο: Δραστηριότητες με τις οποίες οι πολίτες και ειδικότερα οι νέοι θα εξοικειωθούν 

με αυτό.           

        Εκπαίδευση : Στόχος της η εξοικείωση των παιδιών με τα μνημεία. 

 Οργανωμένες επισκέψεις σε μνημεία, που θα προκαλούν διάθεση έρευνας και μάθησης. 

 Προβολή μνημείων και σύνδεσή τους με τη διδασκαλία της ιστορίας, των αρχαίων 

ελληνικών, της λαογραφίας, της γεωγραφίας κ.α 

 Προγράμματα παρουσίασης και ανάδειξης των μνημείων του τόπου μέσω εντύπων ή 

ηλεκτρονικής παρουσίασης. 

 Άμεση επαφή των παιδιών με ανθρώπους από το χώρο του πνεύματος στα πλαίσια 

εκδηλώσεων του σχολείου. 



     

   Πολιτεία : Κρατικές πρωτοβουλίες για προβολή των χώρων και των μνημείων της 

πολιτισμικής μας κληρονομιάς από τα μέσα ενημέρωσης, διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων 

με αναφορά στο   παρελθόν και την παράδοση και με οικονομική ενίσχυση των ανά την 

επικράτεια παραδοσιακών συλλόγων.  

   Ενεργοποίηση των πνευματικών ανθρώπων μέσω της πρόσβασής τους στα ΜΜΕ, της 

συμμετοχής τους σε ημερίδες, της παρουσίας τους σε πολιτιστικές εκδηλώσεις με στόχο την 

επαφή τους με το ευρύ κοινό και την εξοικείωση αυτού με τον πολιτισμικό πλούτο.  

   ΜΜΕ: προβολή των χώρων και των μνημείων της πολιτισμικής μας κληρονομιάς μέσω 

εκπομπών και ανθρώπων που λειτουργούν ως πρότυπα και δύνανται να αφυπνίσουν τους πολίτες 

και ειδικότερα τους νέους όσον αφορά την αξία των μνημείων. 

Στόχος όλων των παραπάνω: βιωματική γνώση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. 

 

 

 


